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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστήμων και Τεχνών 

ΤΜΗΜΑ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΣ0525 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο, 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά Θέματα Ακουστικής  
Special topics on acoustics 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Ειδικά Θέματα Ακουστικής 2 3 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Eιδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα “Εισαγωγή στην Ακουστική” 
αποτελεί προαπαίτηση για την παρακολούθηση του 
μαθήματος “Ειδικά Θέματα Ακουστικής”. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon
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● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Περιγραφή επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα κτιριακής ακουστικής. Στόχος του μαθήματος 
αποτελεί η μελέτη και η αντιμετώπιση  προβλημάτων θορύβου και ακουστικής σε χώρους μουσικής. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 
πραγματοποιεί ακουστικές μετρήσεις για την διαπίστωση της ηχομόνωσης και των ακουστικών 
χαρακτηριστικών ενός χώρου μουσικής,  
πραγματοποιεί βασικούς υπολογισμούς που σχετίζονται με την ακουστική ενός χώρου, 
προτείνει μέτρα εξάλειψης προβλημάτων και βελτίωσης της ακουστικής των αιθουσών μουσικής, 
διαμορφώσει τις προδιαγραφές για την ακουστική μελέτη μιας αίθουσας μουσικής. 
 
Επίπεδα επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
Γνώσεις: Eπίπεδο 6 
Δεξιότητες: Eπίπεδο 6 
Ικανότητες: Eπίπεδο 6 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
● Λήψη αποφάσεων 
● Αυτόνομη εργασία 
● Ομαδική εργασία 
● Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
● Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
● Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
● Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο και σκοπός: 
Το μάθημα αφορά στη γενική περιγραφή του πεδίου της ακουστικής: ιστορική αναδρομή και 
ανασκόπηση βασικών τομέων της ακουστικής επιστήμης. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
- Μείωση αερόφερτου και κτυπογενούς θορύβου, µετάδοση θορύβου σε κλειστούς χώρους, δείκτης 
ηχοµείωσης απλών χωρισµάτων, υπολογισµός ηχοµείωσης αερόφερτου θορύβου - Νόµος της µάζας, 
Το φαινόµενο του συντονισµού σε απλά χωρίσµατα, ηχοµονωτική συµπεριφορά απλών επιφανειών,  
- Ηχοµονωτική συµπεριφορά διπλών επιφανειών, θεωρία διπλών τοιχωµάτων, Πρακτικός 
υπολογισµός ηχοµείωσης διπλών επιφανειών, επιδράσεις στην ηχοµείωση 
 - Ακουστική χώρων και αρχιτεκτονική ακουστική, ακουστικές μετρήσεις (συστήματα και τεχνικές 
μετρήσεων), δείκτες καλής ακουστικής αιθουσών. 
- Ηλεκτρακουστική ενίσχυση χώρων και αιθουσών, (απαιτήσεις για χώρους μουσικών παραστάσεων, 
ηλεκτρονική προσομοίωση χώρων εκτέλεσης, αίθουσες λόγου, χώροι λατρείας, αίθουσες θεάτρων, 
αίθουσες κινηματογράφων, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, στούντιο ηχογραφήσεων). 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 Πρόσωπο με πρόσωπο, Διάλεξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Παροχή πολυμεσικού υλικού. 
Χρήση εργαστηριακών συστημάτων ακουστικών μετρήσεων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 

Εργαστηριακή Άσκηση 4 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6 

Άσκηση Πεδίου 3 
Εκπόνηση μελέτης(project) 6 

Εξάσκηση και προετοιμασία 12 
Αυτοτελής μελέτη 18 

  
Σύνολο Μαθήματος  75 (25Ω/ECTS) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
•Διαμορφωτική (εργαστηριακή εργασία, project): (30%)   
 
•Συμπερασματική (Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι 
γραπτές, με ερωτήσεις σύντομης απάντησης): (70%)  
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος): 
Τσινίκας, Ν. (2018). Ακουστικός σχεδιασμός χώρων  (3η έκδοση). Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press (κωδικός συστήματος εύδοξος: 77110362). 

 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη: 
Διατίθεται ψηφιακό / πολυμεσικό υλικό που καλύπτει ολόκληρη τη διδακτέα ύλη. 

Δ. Σκαρλάτος, Εφαρμοσμένη Ακουστική, Εκδόσεις ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ISBN: 978-960-942-

722-7 (κωδικός συστήματος Εύδοξος: 77119372) 

Ευθυμιάτος, Δ. (2007). Ακουστική και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Παπασωτηρίου 

Σπ. Λουτρίδης, Ακουστική. Αρχές και εφαρμογές, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. 2014 Θεσσαλονίκη 

(κωδικός συστήματος Εύδοξος: 41954971) 

F. Alton Everest, Εγχειρίδιο Ακουστικής, Εκδόσεις Εκδόσεις Α. Τζιόλα και Υιοί ΑΕ, 2011 ISBN: 978-960-

418-341-8 (κωδικός συστήματος Εύδοξος: 18548672) 

 

Χ. Σπυρίδης, Φυσική και μουσική ακουστική Γιαπούλης Σ. & Α. – Καϊζερ Χ.Ο.Ε. 2005 Θεσσαλονίκη 

(κωδικός συστήματος Εύδοξος: 3030) 

Λουτρίδης Σπυρίδων, Ακουστική, Αρχές και Εφαρμογές, Εκδόσεις Α. Τζιόλα και Υιοί ΑΕ, ISBN: 978-

960-418-456-9 (κωδικός συστήματος Εύδοξος: 41954971). 

Σωτηροπούλου, Α., 2015. Ακουστικός σχεδιασμός αιθουσών ακροατηρίου. [ηλεκτρ. βιβλ.]. 

Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/5850. 

Acoustics of multi-use performing arts centers / Mark Holden. ( NA6821.H65 2016) 

Acoustic absorbers and diffusers : theory, design and application / Trevor J. Cox. ( TA365.C69 2017 ) 

Architectural acoustics illustrated / Michael Erman. (O/S NA2800.E76 2015) 

Beranek, L. L. (1962). Music, acoustics and architecture. New York: Wiley 

Egan, M. D. (1988). Architectural acoustics.  New York: Mc-Graw Hill 

Cremer, L. and Müller, H. A. (1982). Principles and applications of room acoustics, Volume 1. London; 

New York: New York, NY, USA: Applied Science. 

Fundamentals of sound and vibration /edited by Frank Fahy and David Thompson.( TA365.F86 2015 ) 

 

 

http://hdl.handle.net/11419/5850

